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  هة الموضوعيةاالشتغال في الشب

  الفرق بين الجزء المنسي والشرط

  دخالة القصد في حصول الزيادة

  انحاء التشريع

  الزيادة بقصد الرياء

  طرو العجز

  إطالق األوامر الغيرية

  البراءة عند عدم اإلطالق

  عدم جريان االستصحاب في المورد

  القاعدة في اإلخراج واإلدراج في الميسور

  عيةالدوران بين الجزئية والمان

  أنحاء االحتياط

  البراءة العقلية
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 فهارس حاشية الكفاية .............................................................................. ٣٢

  الدليل على لزوم الفحص

  تبعات ترك الفحص

  تصوير كون التعلم واجباً نفسياً

  صور عدم التمكن من الفحص

  مسألة وجوب اإلعادة

  صحة اإلتمام في موضع القصر
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@ @�ßb¨a@õŒ¦a@ÕzÜß@÷ŠèÏ@ @@ @

  بيان شرطي أصالة البراءة
  الروايات الدالة على قاعدة الضرر

  معنى الضرر والضرار
  بيان مدلول ال ضرر وال ضرار

  دم لزوم تخصيص األكثر في القاعدةبيان ع
  بيان مالك صدق اإلضرار بالغير

  وجه تقديم دليل نفي الضرر على أدلة األحكام األولية
  توارد دليلي نفي العسر ونفي الضرر

  تعارض الضررين
  تقديم قاعدة الضرر على دليل السلطنة

  حكم العبادات التي يعتقد المكلف عدم الضرر بها
فيمـا إذا كـان الموضـوع للحكـم الــضرري     جريـان القاعـدة ولـو    

  اختيارياً للمكلف
  صورة تعارض الضررين

١  
١٠  
١٢  
٢٢  
٢٤  
٤٠  
٤٤  
٥٣  
٥٦  
٥٩  
٦٥  

  
٧٣  
٨٠  



 ٣٣ ...............................................................................السادس الجزء فهرس

÷…b�Ûa@õŒ¦a@÷ŠèÏ@ @
  مبحث االستصحاب

  اعتبار اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في االستصحاب

جريان االستصحاب في الحكم الشرعي ولو كـان مستكـشفاً مـن       

  شكال الشيخ على هذا الجريانحكم العقإل

  إشكال العراقي على الشيخ

  التمسك ببناء العقالء على االستصحاب

  االستدالل على االستصحاب بصحيحة زرارة االولى

  جريان االستصحاب فيما لي فيه اقتضاء البقاء

  تقريب جريان االستصحاب مع الشك في المقتضي

  كون اليقين ملحوظ بنحو المرآتية

  المرآتية من اليقين الخارجي الى مفهومه الكليبيان سراية 

  حجية االستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية

  االستدالل على االستصحاب بصحيحة زرارة الثانية

  كون الطهارة شرط واقعي اقتضائي

  جريان االستصحاب في قيد الشرط الشرعي

  االستدالل على االستصحاب بصحيحة زرارة الثالثة

  لى االستصحاب بالموثقةاالستدالل ع

  االستدالل على االستصحاب بخبر الصفار

  )كل شيء لك حالل(االستدالل على االستصحاب برواية 
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امتناع الجمع بين جعل الحكم والقاعدة في مقام الثبوت في مقام           

  إنشاء الحكم

  بيان األحكام الوضعية وبيان اختالف التكليف والوضع

  حكام الوضعيةعدم مجعولية القسم األول من األ

  كون القسم الثاني من الوضعيات مجعوالً بتبع التكليف

  عدم صحة انتزاع القسم الثالث من مجرد التكليف

  كون المكلف مشترك لفظي بين الجدة واالختصاص

  بيان الثمرات المترتبة على اختالف الوضع

  كل شرط للوجوب يمكن إرجاعه الى عنوان المكلفين

  تنبيهات االستصحاب

  يه األولالتنب

  التنبيه الثاني

  هل يكفي في صحة االستصحاب الشك في بقاء شيء؟

  التنبيه الثالث

  التنبيه الرابع

  التنبيه الخامس

  بيان ما يمكن أن يجري فيه االستصحاب من التعليقات

  دفع معارضة استصحاب الحلية المعلقة والحلية الفعلية

  التنبيه السادس

  التنبيه السابع
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 ٣٥ ...............................................................................السادس الجزء فهرس

  التنبيه الثامن

  لتنبيه التاسعا

  التنبيه العاشر

  التنبيه الحادي عشر

  التنبيه الثاني عشر

  التنبيه الثالث عشر

  اعتبار بقاء الموضوع في االستصحاب

  علة تقديم األمارة على االستصحاب

  ذكر عدة وجوه للورود

  وجوه تقريب الحكومة

  ورود االستصحاب على سائر األصول العملية

  الواجبينكون االستصحاب من باب تزاحم 

  كون الشك في السبب ناشئاً من التمسك في المسبب

  تعارض االستصحابين

  تقديم قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة على االستصحاب

  تقديم االستصحاب على القرعة

  عدم إمكان الجمع بين قاعدة التجاوز والفراغ في استعمال واحد

  المناقشة فيهاروايات تدل على قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ و

  بيان المحل الذي يعتبر فيه التجاوز في القاعدة؟

  هل عدم العود بعد التجاوز عزيمة أم رخصة؟
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@ @@õŒ¦a@÷ŠèÏÉib�Ûa@ @@ @
  مبحث التعارض

  وجه تقديم الخاص على العام عند الشيخ

  الفرق بين الخاص والنص الظنيين عند الشيخ

  كالم صاحب الدور في وجه تقديم الخاص على النص الظني

كونـا ظنيـين    هل تقديم النص واألظهر على الظاهر أعم مـن أن ي          

  أم ال؟

  بيان أنحاء التعارض بين الخبرين المعتبرين الظنيين سنداً

عدم جريان أنحاء التعارض فيمـا إذا كـان أحـد الخبـرين ظـاهراً               

  واآلخر أظهر

  كون التعارض يوجب سقوط كال الخبرين عن الحجية

  الفرق بين معلوم الصدق ومعلوم الكذب حكماً

  ة بباب االستصحاببيان عدم صحة مقايسة باب األمار

  بيان تميز األصل المواقف عن المخالف

في أن تمـام أفـراد االنكـشاف مـشمول لـدليل حجيتهـا إذا كـان                 

  الخبر حجة في مدلوله المطابقي

  أنحاء السببية لالمارة

بناء على المانعية فقيام الخبر المخـالف كاشـف عـن عـدم جعـل         

  الحكم الواقعي

  أنحاء التخيير العقلي
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 ٣٧ ..................................................................................السابع الجزء فهرس

   بين التزاحم والتعارضبيان الفرق

  بيان التعارض بناء على الطريقية

  المورد الذي يكون التعارض فيه من باب التزاحم

  بيان صور يقع التزاحم فيها بين الدليل اإللتزامي وغير اإللزامي

  تقرير التعارض على القول بالسببية

  بيان كالم اآلخوند في كون التعارض من باب التزاحم

  بناء على السببية فيما كان من باب التزاحمبيان حكم التعارض 

  بيان أنحاء اعتبار الحكم اإليجابي والتحريمي

  الدليل على قاعدة الجمع أولى من الطرح

بيـان حكــم التعــارض بينــاء علــى الببيـة فيمــا لــم يكــن مــن بــاب   

  التزاحم

  المراد من اإلماكن في قاعدة الجمع أولى من الطرح

  التعارض بين األمارات

  إلستدالل على حجية األمارة الراجحة في التعارضوجوه ا

  أخبار التوقف

  أخبار االحتياط

  اإليراد على الخبر الموافق للعامة

  الدليل األول على حجية الخبر المخالف للعامة

  الدليل الثاني على حجية الخبر المخالف للعامة

  )للبعض أم للكل(المراد من المخالفة 
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ييـز الحجـة عـن الالّحجـة لـو لـم            لزوم حمل أخبار التقية على تم     

  تكن ظاهرة فيه

  لزوم تقييد أخبار المرجحات لو لم تكن أخبار التقية مميزة

  أدلة المثبتين للترجيح

  الفرق بين الواجب والممكن في صدور الفعل

  الفرق بين الحكم األصولي والفروعي

بيان عدم كون التخييـر بـين المتعارضـين مـن سـنخ التخييـر بـين                 

  لنفسيينالواجبين ا

  هل التخيير بين المتعارضين بدوي أم استمراري؟

  بيان كون القضية التعليلية كذباً

  تعداد المرجحات المنصوصة

  كون الظن بصدق أحد الخبرين اليسقط اآلخر عن الحجية

  بيان صور عدم جواز الرجوع الى إطالقات التخيير

هل التخييـر والتـرجيح يخـتص بـبعض مـوارد الجمـع العرفـي أم                

  عضها؟بب

  القدح واإلشكال على القائل بالشمول

  الرجوع الى المرجحات السندية

  خروج العامين من وجه عن مصب أخبار العالج

  حكم تعارض الظاهر واألظهر

  وجوه تمييز الظاهر من الأظهر
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 ٣٩ ........................................................................ السابعالجزء ملحق فهرس

  ورود العام بعد الخاص وتعين التخصيص

  أقسام االستيعاب

 اختيـر فـي     حكم العمل بالعام لو رجـح جانـب الخـصوصيات أو          

  صورة عدم الترجيح

  صور التعارض بين العام والخاصين

  الزم حجية دليل المخصص سقوط دليل العام عن الحجية

التفصيل بين كون الحكـم علـى نحـو وحـدة المطلـوب أو بنحـو              

  التعدد

  المرجحات ألحد المتعارضين

  عدم لزوم رعاية الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي

  س وأمثالهالكالم في القيا

  الفرق بين القياس وسائر األمارات

  الفرق بين القياس في الدين وبين القياس في تنقيح الموضوع

  توضيح قاعدة لزوم العمل بأقوى الدليل
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  تعريف االجتهاد
  التجري

  عمل المتجري على طبق ما أدى إليه نظره
  التقليد

قـاء علـى    عدم اشتراط البقاء في العمل بناء على القـول بجـواز الب           
  تقليد الميت
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  المناط في العمل بالفتوى
عمل الوكيل على طبق تكليـف الموكلعمـل الوصـي علـى طبـق              

  تكليف الموصى
  صور التساوي بين المجتهدين

  البقاء على تقليد الميت
  الفرق بين األمر الطريقي والحجية

١٤  
١٥  
١٦  
١٨  
٢٤  
٢٧  

@ @
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  تحرير محل الكالم في أصالة الصحة
  األدلة من الكتاب

  )قولوا للناس حسناً(في قوله ) حسناً(معنى 
  )اجتنبوا كثيراً من الظن(قوله 

  معنى الظن المنهي عنه
  اإليراد على االستدالل باآلية

  استدالل الشيخ باإلجماع
  اإلشكال على استدالل الشيخ

  كالم كاشف الغطاء في المقام
  اهي الصحة المحمول عليها فعل المسلم؟م

  كالم األخوند في المقام
  في أن الصحة يراد بها الشرعية والعقلية

  في تعيين مجرى أصالة الصحة الشرعية والعقلية
  كالم الشيخ وتعليق اآلخوند عليه في المقام
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 ٤١ ............................................ االستاذ على الفرائدحاشية على تعليقة فهرس

  إشكال كيف يمكن أن يكون فعل الغير مقرباً لآلخر؟
  الجواب عن اإلشكال

  يخ في الجواب عن اإلشكالكالم الش
  كالم اآلخوند في المقام

  كالم العالمة وفخر المحققين في المقام
  هل أصالة الصحة أصلٌ أم أمارة؟

  دفع توهم
  الوجه في تقديم أصالة الصحة على االستصحاب الحكمي

  بيان أصالة الصحة في األقوال واالعتقادات
  الفرق بين الشهادة والرواية
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